Usnesení z 14. mimořádného jednání Rady města Benešova n.Pl.
konaného dne 19.7.2010 od 13.00 hod v kanceláři starosty města

RaM po projednání schválila:
Usnesení č: 309/10:
RaM schválila program jednání RaM z 19.7.2010.(3)

Usnesení č. 310/10:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: Mgr. Tesarčíková, R. Lekner.(3)
Usnesení č. 311/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., se

sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 pro stavbu STL plynovod + 2 přípojky pro RD
v ul., Alšova, Benešov nad Ploučnicí včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů, které je uloženo v pozemku p.p.č. 1279 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí ve vlastnictví Města
Benešova nad Ploučnicí v celkové délce 54 bm. Věcné břemeno bude uzavřeno za úplatu ve výši
1296,- Kč s DPH a na dobu neurčitou. Nedílnou součástí smlouvy o zřízení VB je geometrický plán č.
963-172/2010.(3)
Usnesení č. 312/10:
RaM schválila záměr uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Benešov nad Ploučnicí a Ústeckým krajem,

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Předmětem výpůjčky jsou části pozemků ve vlastnictví města
Benešova nad Ploučnicí, které budou využity pro realizaci projektu Cyklostezka Ploučnice:
k.ú. Benešov nad Ploučnicí
trvalý zábor
dočasný zábor
p.p.č. 399/6
4609 m2
1614 m2
p.p.č. 401/2
3 m2
2 m2
p.p.č. 401/3
49 m2
70 m2
p.p.č. 401/5
483 m2
178 m2
p.p.č. 890
15 m2
53 m2
p.p.č. 1276/2
820 m2
22 m2
k.ú. Františkov nad Ploučnicí
p.p.č. 517/1
81 m2
193 m2
Pozemky budou přenechány výpůjčiteli bezúplatně. Výpůjčitel bude oprávněn užívat předmět výpůjčky
pouze pro činnosti nutné k realizaci výše uvedeného projektu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a
to od podpisu smlouvy po dobu 5 let od finančního ukončení projektu. (3)
Usnesení č. 314/10:
2

RaM schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 373 o výměře 3308 m v k.ú. Benešov

nad Ploučnicí s Hanou Strnadovou, bytem Palackého 533, Benešov nad Ploučnicí za částku za 2,Kč/m2/měsíc . Výpovědní lhůta obvyklá dle obchodního zákoníku tj. 3 měsíce.(3)
Usnesení č. 317/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 211/P II se Zdenou Hlaváčkovou, bytem
Žižkova 215, Benešov nad Ploučnicí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s účinností od
2.11.2010.(3)
Usnesení č. 318/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst č. 42/P I a 124/P II s Alenou Slaninovou, bytem
Děčínská 38, Benešov nad Ploučnicí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.(3)

Usnesení č. 319/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 153 s Věrou Huškovou, bytem
Františkov nad Ploučnicí 7. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.(3)
Usnesení č. 320/10:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 19.07.2010.(3)

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 313/10:
RaM ukládá odboru SM předložit před podpisem RaM konkrétní znění smlouvy o výpůjčce mezi Městem
Benešovem n.Pl. a Ústeckým krajem ( projekt Cyklostezka Ploučnice) - specifikovat podmínky smlouvy čl. II
a III)

RaM bere na vědomí:
Usnesení č. 315/10:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 69/2010 s Jaroslavem Grundzou, Družstevní
683, Benešov nad Ploučnicí o pronájmu pozemku p.p.č. 172/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí ke dni 31.7.2010.
Usnesení č. 316/10:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 12/2007 s Jaroslavem Matouškem a Simonou
Matouškovou, bytem Sokolovská 410, Benešov nad Ploučnicí o pronájmu pozemků p.p.č. 36/1 o
výměře 42 m2 a pozemek p.p.č. 36/3 o výměře 85 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí ke dni
31.7.2010. Nájemní smlouva bude ukončena k 30.6.2010 z důvodu převodu pozemku do
osobního vlastnictví.

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Karel Vrbický
starosta města

Radek Lekner
místostarosta města

